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Klotter och nedskräpning ger fel signaler 
 

När Karlskronas invånare börjar höra av sig, efter att ha noterat hur 

nedskräpningen breder ut sig i vår kommun, då har det gått för långt. 

Vi kan konstatera att deras iakttagelse är helt rätt. På flera platser, både på 

Trossö och utanför centrum, märks en försämrad skötsel av gator, parker, vid 

planteringar och på fasader. 

 

Skräp på gator och allmänna platser, ogräs vid planteringar och klotter på 

fasader ger en signal som får utövare att fortsätta vandalisera. 

 

Vi moderater anser att detta ger helt fel signaler för att våra invånare och 

besökare ska känna sig trygga och välkomna. En nedskräpad kommun med 

klotter på fasader, signalerar det motsatta. 

Om vi ska vara en attraktiv kommun för ökad inflyttning, går det inte att dra in 

på skötseln av gator och torg. 

 

Det ligger på det politiska styrets ansvar, att avsätta ekonomiska resurser för 

att hålla Karlskrona snyggt och rent. Områden med buskage och vegetation 

som inte har hållits efter är utsatta områden för otrygghet. 

 

Enligt modellen ”Broken Windows” visar forskningen att klotter, vandalism och 

nedskräpning ökar i utsatta områden. Det signalerar att det är fritt fram att 



fortsätta med kriminella gärningar, som till exempel vandalism och 

nedskräpning och i värsta fall överfall. 

 

 

Vi moderater föreslår… 

 

…att ge de kommunala bolagen samt drift- och servicenämnden i uppdrag att 

säkerställa att allt klotter tas bort inom 72 timmar. 

 

…att ge de kommunala bolagen samt drift- och servicenämnden i uppdrag att 

säkerställa att vandalism och förstörelse åtgärdas. 

 

…att ge drift- och servicenämnden i uppdrag att säkerställa att vanskötsel av 

rabatter, gräsytor, vägkanter, rondeller och refuger åtgärdas. 

 

…att ge drift- och servicenämnden i uppdrag att säkerställa att det är rent och 

snyggt på stadens gator och torg. 

 

…att drift- och servicenämnden och de kommunala bolagen får i uppdrag att 

presentera för kommunstyrelsen hur detta ska åtgärdas. 
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